GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2010. július XXI. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 2-án

Tisztelt Jószándékú Emberek!
Múlt havi számunkban meghirdetett árvízi
gyűjtés eredményeként lapzártáig, június
30-ig közel 300 ezer forint pénzadomány
gyűlt össze, melyet egy árvíz sújtotta Borsod
megyei településnek adunk át.
Akik esetleg nyújtanának még pénzügyi
segítséget, ezt legkésőbb július 5-én
megtehetik, 8 órától 17 óráig a
Klubkönyvtárban.
Következő számunkban a gyűjtésről
beszámolót adunk
Köszönettel: Hársfalvi György

Veranstaltungsreihe an 4 Wochenenden

III. HÉTVÉGE
III. Strandhétvége
Diási Játékstrand, 2010. július 3-4.
2010. július 3. szombat
11.00 Miniclub-gyerekanimáció
15.00 Családi Olimpia – játék határok nélkül
a strandröplabda jegyében
17.00 Strandröplabda Players’ Party by
Sindbad Gyenesdiás Strandrádió – parti
hajnalig nemcsak játékosoknak

III. Strandwochenende
Spielstrand in Diás, 3-4. Juli 2010.
3. Juli 2010. Samstag
11.00 Miniclub-Kinderanimation
15.00 Familienolympiade – Spiel ohne
Grenzen, Thema: Beachvolleyball
17.00 Becahvolleyball Players’ Party by
Sindbad Gyenesdiás Strandradio – Party
ohne Ende nicht nur für Players

2010. július 4. vasárnap
11.00 Miniclub-gyerekanimáció
15.00 Családi Olimpia – játék határok nélkül
a strandröplabda jegyében
17.00
Zalai
TÓCSI-sütés
óriás
serpenyőben és magyarországi vonatozás –
rekord felállítási kísérlet
19.00 After Party
A tócsiból ingyenes a kóstolás!

4. Juli 2010. Sonntag
11.00 Miniclub-Kinderanimation
15.00 Familienolympiade – Spiel ohne
Grenzen, Thema: Beachvolleyball
17.00 ZalaerTÓCSI (Kartoffelspezialität)
wird gebacken in riesengroßer Pfanne
und Rekordpolonaise
19.00 After Party
Kostenloser Verkostung von “Tócsi”

A hétvége folyamán Strandröplabda
Grand Prix a Diási Játékstrandon! Szurkolj
velünk az ország legjobb játékosainak!
(A programváltoztatás joga fenntartva!)
***
A hétvégén kerül megrendezésre a MAMS
Országos TRIAL motor bajnokság a
kőbányában (Hunyadi u. végén)

Die Sonne Soll Scheinen!

Am Wochenende wir Beachvolleyball
Grand Prix am Spielstrand von Diás
stattfinden! Lob mit uns für die beste
Spieler Ungarns!
(Promgramänderungen sind möglich)
MAMS National TRIAL Motorrad
Meisterschaft
Gasgeben kann jeder! Trial ist mehr.
Die hohe Schule des Motorradfahrens im
Steinbruch (Ende der Hunyadi Str.) auch
am Wochenende
3. Juli ab 13:00 Uhr: Vorführung
nach
den
Läufen
Testfahren!
am Abend ab 20 Uhr: „Mienen-Party”
4. Juli ab 10:00 Uhr: Meisterschaft

További
információ:
Tourinform
Gyenesdiás
8315
Gyenesdiás,Kossuth
L. u. 97. • Tel.: 83/511-790 gyenesdias@
tourinform.hu • www.gyenesdias.info.hu
IV. HÉTVÉGE

Gyenesdiási Bornapok
2010. július 8-11.
(belépés díjtalan)

Programok: Bor utca,
népművészeti- és kézműves
vásár, kulturális programok
gyermekműsorok, játszóház
Július 8. (csütörtök)
18.30 A Júliusi Bormuri ünnepélyes
megnyitója

Majd:
Folklórműsor: Gyenes Néptánc
Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, Dalárda,
Tátorján népzenei együttes közreműködésével,
továbbá
20.30 Borfelismerő-verseny
21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a
Silver Band
Július 9. (péntek):
18.00
A Makám együttes zenés
gyermekműsora
19.00 Kincses Színház gyermekműsora
20.00 A Makám együttes etno zenei
műsora
21.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a
Hélios együttes
Július 10. (szombat):
18.00
A Purgateátrum
Színház:
„Vásártér” c. bábos-zenés műsora,
Bohócműsor
19.00 Bab társulat óriásbábos-gólyalábas
műsora
20.30 A Napoleon Boulevard együttes
koncertje
22.00 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a
Fantasy együttes, közben tűzshow
Július 11. (vasárnap):
17.00 Gyermekműsorok, közreműködik a
Teleszterion színpad, Gála tánccsoport
18.30
Daniel
Speer
Brass
fúvószenekar „Brass show” c. műsora
20.00
„Beugrom
a
nagybőgőbe”
operettműsor, közreműködik: Oszvald
Marika, Merényi Nicolette, Benkóczi
Zoltán és Kiszely Zoltán
21.15 Hastáncműsor (Let's Dance)
- 01 óráig Tánczene a Casino együttessel
Rendező: Klubkönyvtár, 8315 Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507
E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
IV. Wochenende
Unser sommerliches Highlight
Programm

Gyenesdiáser Weinfest

findet zwischen dem 8-11. Juli statt. Wir
erwarten Sie jeden Tag mit verschiedenen
Konzerten,
Kinderprogrammen
und
natürlich mit dem Angebot von 14
Weinhäusern!
Für weitere Information bitte wenden Sie
sich an das örtliche Tourinform Büro, oder
schauen Sie sich unsere touristische Webseite
www.gyenesdias.info.hu an.

Gyenesdiási Híradó

Községházi esték 2010.
szerdánként, este 8 órakor a gyenesdiási
Községháza nagytermében
Július 21: Dévai Nagy Kamilla estje
Előtte 19 30-kor: Czigányné Németh Márta
festőművész kiállítása megnyitója
Július 28.: Helikon fúvósegyüttes
koncertje
Augusztus 4.: „Csodálatos víz” - Musica
Antiqua együttes koncertje, vetített
képekkel
Augusztus 11.: Évszakok kamarazenekar
koncertje ( Vezetője Vörös Gyula), előtte 19
óra 30-kor: Andrész Anett festőművész szakos
egyetemi hallgató kiállításának megnyitója
Augusztus 18.: „Late night jazz band”
(Varga Endre és együttese): Éjjel a Balatonon
c. koncertje, vetített képekkel

Konzerte im Gemeindehaus
mittwochs um 20.00 Uhr
am 21. Juli 2010.
Konzert von DÉVAI NAGY KAMILLA
(Gitarren) vorher: Eröffnung einer
Ausstellung von Czigányné Németh Márta,
Kunstmaler
am 28. Juli 2010.
HELIKON BLASEN ENSEMBLE
am 4. August 2010.
„WUNDERBARES WASSER”
Konzert von Musica Antiqua, mit Bildern
am 11. August 2010.
Konzert
von
JAHRESZEITEN
KAMMERENSEMBLE. Vorher Eröffnung
einer Ausstellung von Andrész Anett,
Kunstmaler.
am 18. August 2010.
LATE NIGHT JAZZ - "In der Nacht am
Plattensee"
Kedves Olvasóink!
A könyvkölcsönzés a borfesztivál ideje
alatt és az azt követő 2 hétben, azaz július
8-24-ig szünetel. Ez alatt az idő alatt, akik
visszahoznák a könyveket, kérjük, hogy a
Tourinform irodába adják be.
Köszönjük.
***
Június 19-20-i hétvégén került sor a IX.
Országos Stihl Fakitermelő Bajnokságra
és II. Gyenesdiási Keszegfesztiválra - a
Süss fel nap rendezvénysorozat
I. hétvégéjén.
Az első rendezvénynek kedvezett a
szombati, kissé borongós, hűvös idő –
nagyon sokan kilátogattak a Csider-völgyi
lőtérre, az esemény helyszínére, melyet a
szervezők nagyon szépen berendeztek, a
közönség közelről, mégis biztonságosan
szemlélhette az izgalmas küzdelmet, a műsort
illetve versenyt levezető Lorán Barna
(Trabarna) közvetítésének köszönhetően jól
tájékozódhattak.
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2010. július

A 4 fős csapatoknak két fordulóban kellett
Szombat délutántól vasárnap koraestig tartott
bemutatni tudásukat, gyorsaságukat, úgy, a Keszegfesztivál a diási strandon. Sajnos az
hogy közben a szigorú munkavédelmi előre megrendelt strandidő, a napsütés és a 30
szabályoknak is meg kellett felelni.
fokos meleg elmaradt, így kevesebb érdeklődő
Az első feladatsor egy kb 40 cm átmérőjű kísérte az amúgy érdekes programokat. A
ferdén feltámasztott rönkből történő 5 cm vendéglátást nyújtó vállalkozó által biztosított
vastag szelet levágásával kezdődött, majd 2 hatalmas, több mint 500 négyzetmétert lefedő
db 4 méteres rönköt kellett legallyazni – a rendezvénysátorban kellett berendezkednünk.
csonk nem lehetett fél cm-nél hosszabb, a A szombati napon csak alulról voltunk
kéreg nem sérülhetett a láncfűrésztől -, majd vizesek – a korábbi sok csapadék, a Balaton
a rönköket méteres darabokra kellett vágni, magas vízállása miatt helyenként tocsogtunk
azokat fejszével hasítani és egy vonal mellé a rendezvénysátor alatt is. Mire száradt,
berakni – ez utóbbi a sarangolás. Minden lehúzódott
volna, szombatról vasárnap
csapat munkáját versenybíró ellenőrizte és éjszakára esett eső pótolta a magas talajvizet.
az időmérés mellett a szigorú szabályok
Azért aki ott volt, jól érezhette magát,
betartását figyelte. Minden apró hiba miatt – viszonylag nem drágán ehetett keszeget, részt
annak megfelelő másodperccel – megtoldották vehetett a halászléfőző-versenyen, nézhette,
az elért időt.
hallgathatta a műsorokat – nagy sikere volt a
A második feladat a szerelés volt, a Kutyakölykök táncegyüttesnek, Szőke András
láncfűrészen kellett a láncot levenni, és Badár Sándor vicces történeteinek, a
fűrészlapot megfordítani, majd a láncot könnyed táncos-zenés produkcióknak.
visszaszerelni. Hogy ez sem volt egyszerű, a
Sokan hiányolták azt a bensőséges
versenybíró nyomatékkulccsal ellenőrizte a hangulatot, amit tavaly megtapasztaltak,
csavarok feszességét, a versenyző kezén pedig hogy ismerősök sütötték a halat, árusították
ellenőrizték, hogy a szerelés közben történt-e azt és az innivalókat a helyi Tallérért. Talán
sérülés. Szinte hihetelen, de a győztes alig 10 az idei „sokadalmat” a tavalyi felállással is ki
másodperc alatt végzett e feladatsorral!
lehetett volna szolgálni, de strandidő esetén
Arendezők is elégedettek voltak a vendéglátók várt 4-5 ezer fős látogatottságot biztos, hogy
– Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, nem, márpedig a szervezők, rendezők egy
illetve a Bakonyerdő Keszthelyi Erdészete igazi turisztikai nyári attrakciónak szánták a
– által biztosított körülményekkel, így fesztivált.
lehet, hogy a következő években
is hasonló versenyeket láthatunk
Gyenesdiáson.
Egyébként kitűnően helytállt
a Gyenesdiási színben, a 14-es
számú csapat , melyet a Mile
fakereskedés indított. Tagjai:
4
keszthelyi tűzoltó, Világos Csaba,
Heidinger János, Hajósi Balázs,
Kovács Béla. A polgármester
különdíjjal jutalmazta a versenyben
először induló csapatot. Munkájuk
során
gyakran
használnak
motorfűrészt
veszélyes
fák
kivágásakor, tűzeseteknél. Tudásukat
megmutatták
versenyhelyzetben
A halászléfőző versenyen hét csapat indult:
Szupper csapat, Kisbalaton, Keszthelyi Jazz-zenészek,
is ahol szép eredményt értek el és
összesítésben a középmezőnyben Fürdőegyesület, Turisztikai egyesület, Horgászegyesület Hóbár család és a képen látható önkormányzati csapat,
végeztek. A jó időeredményt néhány
ahol éppen Szőke András kommentálja, értékeli
hibaponttal rontották (pl. amíg
a bográcsban rotyogó halászlét.
fűrészelnek, nem emelkedhet fel a
Az alsó képen a favágóverseny-pálya alsó részén
sarkuk a talajról, csak álló láncnál
folyik a küzdelem.
léphetnek, stb.)

Gyenesdiási Híradó

2010. július
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A Süss fel Nap rendezvénysorozat
2. hétvégéjén rendezte a Gyenediás
Közösségi Életéért Egyesület a már
hagyományos Szabó Ferenc labdarúgó
emléktornát, ahol minden eddiginél
több csapat, 27 felnőtt és – újdonságként
– 9 gyerekcsapat vett részt.
Nagy küzdelem és színvonalas döntő
után a tornagyőztes a Linea Fotográfia
(Ajka) csapat lett, 2. a Cafe Lazio
(Gyenesdiás-Szombathely), 3. a Cafe
Róma (Keszthely), 4. Zalaszentmihály.
(Cafe
Gólkirály
Lazio), legjobb kapus Sebestyén
László (Zalaszentmihály),
legjobb
mezőnyjátékos Lang István (Linea
Fotográfia).
Örömmel jelenthetjük, hogy igen szép
számban vettek részt gyenesdiásiak,
9 csapatot neveztek a helybeliek, de

a környékről és messzebbről is sokan
érkeztek – Szolnok, Százhalombatta,
Ajka, Óhíd, Vonyarcvashegy, Keszthely,
Hévíz, Cserszegtomaj, Zalaszentmihály,
Gönyű, Karmacs, Szombathely focistái.
A torna győztesi részére a díjakat Koós
János és felesége, Dékány Sarolta adták
át. A pompom lányok – Szabó Dóra, Czafit
Leóna, Divinyi Dalma – bemutatója után
adott tánczenés műsorukat a közönség
nagy tapssal fogadta.
A torna éjjelig tartó bulival zárult, a
sportpályánál felállított színpadnál.
A
szervezők
köszönetet
mondanak Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának, a Kinizsi SK-nak,
Lengyel Istvánnak (Stefánnak), a Nádas
Csárdának, vezetőjének Zsinkó Lajosnak,
konyhafőnökének Szakály Lászlónak és
az egyesületi tagoknak.

óvodai hírek
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az Óvodai
Tanévnyitó
Szülői
Értekezlet
2010.
szeptember 6-án (hétfőn) 17.00 órakor lesz
az óvodában.
A Bölcsődei Tanévnyitó Szülői Értekezlet
2010. augusztus 27-én (pénteken) 17.00
órakor lesz a bölcsődében.
Értesítés!

Az eredményhirdetés pillanata.
Balról: Lengyel István szponzor, Dékány Sarolta,
Koós János, Halász László az egyesület elnöke,
főszervező és Gál Lajos polgármester

Rolandnak nyújthatták át a
szervezők.
A legügyesebb csoportnak járó
díjat ez évben is, csakúgy, mint
tavaly a Kerek Erdő csoport
nyerte.
A
legfürgébb
csoportnak
járó díjat a Szivárvány csoport
nyerte,
akik
egy
közös
vonat utat nyerte fagyizással
Badacsonyba a Gyenesdiási
Óvodás Gyermekekért Alapítvány
felajánlásával.
A győzteseknek ezúton is
gratulálunk, a részvevőknek
pedig köszönjük az együtt töltött
kellemes és egészséges napot!

Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy
Közös Fenntartású Intézmény a nyári festéskarbantartási munkák miatt 2010. július 26.
- 2010. augusztus 23. között zárva tart.

Köszönet a szivárvány
csoportból

Skublics Sándorné
Intézményvezető

Sportnap
Ez év júniusában ismét megrendezésre került
az immár hagyománnyá vált óvodai sportnap,
melyet a Gyenesdiási Óvoda rendezett a
község sportpályáján.
A nyárias időjárás és a sportolást, mozgást,
játékosságot kedvelő szülők, gyermekek,
pedagógusok gondoskodtak a jó hangulatról és
a friss levegőn eltöltött idő hasznosságáról.
A játékos vetélkedők sorozatában ismét
helyet kapott a tuskódobó verseny, mely
megmérettetésben a legerősebb kislánynak
járó oklevelet a Napsugár csoportos Vidovics
Fanni nyerte, a legerősebb kisfiúnak járó díjat
pedig a Kerekerdő csoportos Rábai Levente
vihette haza. A legerősebb anyuka címét
Bertáné Iker Mónika nyerte, a legerősebb
apukának járó oklevelet pedig Baranya

Képeink a sportnapon készültek

Az Gyenesdiási Óvoda Nevelőtestülete
köszönetet mond a sportnapon megjelent
összes szülőnek, hogy lelkesedésükkel,
példamutató egészséges hozzáállásukkal
segítették a program sikerességét és kellemes
hangulatát. Külön köszönetet mondunk
Kapuváry Zsoltnak a hangtechnikáért és az
erősítés kivitelezéséért.
Fiók Zsófia konduktor-óvodapedagógus

Szeretnénk ezúton köszönetet mondani Sós
Mihály szülőnek, a csoportunknak nyújtott
anyagi segítségéért, amit csoportszobánk
kiegészítő
bútorának
elkészítésére
fordítottunk.
Akváriumunk
méltó
helyre
került,
valamint a játékeszközök, és a kézműves
tevékenységekhez szükséges eszközöknek is
sikerült helyet biztosítanunk. Az esztétikus
bútor Bujtor Árpád szülő kivitelezésében
került
megvalósításra.
A
faanyag
megvásárlásába a csoport András - napi
bevételét erre áldozta.
Köszönjük
a
sportnapon
megnyert
badacsonyi utat azoknak a szülőknek, akik
aktív részvételükkel hozzásegítettek minket
ehhez a kiránduláshoz.
Horváthné Lóránt Mária
Balla Zsóka

Gyenesdiási Híradó
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iskolai hírek
Az iskolában a nyári ügyintézési ügyelet az
alábbi időpontokban történik:
JÚLIUS 7. SZERDA 9.00-12.00
JÚLIUS 21. SZERDA 9.00-12.00
AUGUSZTUS 4. SZERDA 9.00-12.00
AUGUSZTUS 18. SZERDA 9.00-12.00
Lancz Tamás igazgató

Egyesületi hírek
FORRÁSVÍZ
TÚRANAPOK
2010. július 19. (hétfő)
Éjszakai túra
Helyszín: Gyenesdiás –
Nagymező kirándulóközpont
Időpont: 19:00 óra
Szükséges felszerelés: szalonna, innivaló
Számháború, ahol várvédőként vagy
ostromlóként is kipróbálhatod magad.
A győztes csaták után az éhező harcosok
közös sütéssel enyhíthetik étvágyukat.
Sötétedés után, mikor már elcsendesültünk,
hagyjuk életre kelni a természetet, melyet
rövid erdei séta alkalmával az erdő éjszakai
hangjainak megfigyelése.
2010. július 20. (kedd)
Bakancsos túra
Indulás: 09.00. Gyenesdiás Községháza
Úti cél: Szentgáli őstiszafás (Bakony)
Európa jelenleg legnagyobb őshonos
tiszafását (Taxus baccata) tekintjük meg.
Szentgálig autóval megyünk.
„Nemigen lehet másként beszélni róla:
megkapóan szép, felemelő, lenyűgöző
látvány. Minden erdőtársulásnak van egy, csak
rá jellemző hangulata – legyen az hegyvidéki
zord ezüstszürke bükkös, gyöngyvirágos
tölgyes, vagy fekete égerláp. A tiszafás erdő
hangulata egy nyugodtabb, emelkedettebb ősi
kort idéz – bárki, aki valaha látott több száz
éves tiszafát arborétumban vagy akár csak egy
díszkertben, el tudja képzelni azt a hangulatot,
amikor több mint százezer különböző korú
tiszafa alkot egy erdőt – mint a szentgáli erdő
esetében.”
Szükséges
felszerelés: egész
napra
harapnivaló, innivaló
2010. július 21. (szerda)
Csillagnézés távcsővel
Helyszín: Gyenesdiás, Faludi sík

Időpont: 21:30 órától
A horizontos látható lesz: Hold, Mars,
Szaturnusz, Neptunusz, Plutó
Találkozás: Faludi utcai játszótérnél
2010. július 22. (csütörtök)
Kerékpáros túra
Úti cél: Szigliget – Tapolca Tavasbarlang
Az ország egyetlen barlangja, amelyet
csónakkal járhatnak be a látogatók. 1903ben kútásás közben fedezeték fel a barlangot,
amelynek a 13,7 millió éves kőzetébe a
feltörő melegvíz alakított ki járatokat. A
barlang száraz ágában kisebb szoba nagyságú
teremek láthatók. A vizes ág 200 méterét víz
alatti reflektorok világítják meg, csónakkal
körútvonalon bejárható. A barlang vize 18-20
fokos, a csónakázó rész vízmélysége 70-120
cm, a hőmérséklet a barlangban egész évben
20 fok körüli.
Költség: belépődíj felnőtt: 1000 Ft; gyerek
(4 - 14 éves): 700 Ft		
Szükséges
felszerelés: egész
napra
harapnivaló, innivaló
2010. július 23. (péntek)
Fotós túra
Helyszín: Keszthelyi-hegység
Időpont: 9:00 óra
A Keszthelyi-hegység csodálatos növény
és állatvilágának megismerése. Az út során a
kilátókból fantasztikus, egyedülálló panoráma
nyílik a Nyugat-Balatonra.
Találkozás: Gyenesdiás - Nagymező
Kirándulóközpont
Szükséges felszerelés: némi harapnivaló,
innivaló
2010. július 24. (szombat)
Csónaktúra
Még eddig nem eveztél a Balatonon? Gyere
és próbáld ki magad!
Helyszín: Gyenesdiás – Horgásztanya (Diási
strand csúszda melletti része felől található)
Időpont: 9:00 óra
A
csónakokat
teljes
felszereléssel
biztosítjuk.
FONTOS: A túrákra mindig az időjárásnak
megfelelő öltözékben érkezzünk, elegendő
élelem és sok innivaló legyen a tarisznyában.
További információ: Gálné Németh Ildikó
30/451-6927
A programváltoztatás joga fenntartva!
IV. Diós települések fesztiválja
2010. július 16-17. – Diósjenő
Egyesületünk, más szervezetek és az
Önkormányzat közreműködésével 2007-ben
útjára indította a Diós települések országos
találkozójának programját.

2010. július
Az idei esztendőben Diósjenő vállalta fel
a rendezés jogát. Kultúrcsoportokkal és diós
sütemények készítőivel kel útra a gyenesdiási
csapat ezen alkalommal.
Programok:
péntek
(települések
fogadása, komolyzenei koncert, lampion
eregetés), szombat (bemutatkozó sátrak,
köszöntések, Fúvós együttes, Diós csoportok
bemutatkozása,
tűzijáték,
könnyűzenei
koncert). A programokhoz fakultatív módon
lehet csatlakozni!
Vezetőség
Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület aktuális hírei
Tagjelölő táblák, Gyenesdiás Kártya
Elkészültek a Turisztikai Egyesületi tagságot
jelölő tábláink és Gyenesdiás Kártya
értékesítő és elfogadóhelyre utaló matricák.
A tagjelölő táblák regisztrációs díja 1.500,-Ft.
Átvehetőek nyitvatarttási időben a Tourinform
irodában.
Várjuk továbbá tagjainkat a Gyenesdiás
Kártyák átvételére, mely idén már 3.
éve nyújt egyedülálló kedvezményeket a
kártya tulajdonosának, úgymint ingyenes
strandbelépés, illetve több mint 30
elfogadóhelyen 5-50 % kedvezmény.
Részletek: www.gyenesdias.info.hu
Vendégek
tájékoztatása
érdekében
kiadványaink szintén beszerezhetőek.
Gyenesdiási ajándéktárgyak
Tovább bővült ajándéktárgy kínálatunk, így a
pólók, képeslapok, stresszlabda, jojó és bögre
mellett most már hűtőmágnesek és falinaptár
található a kínálatunkban. Az öröknaptárt
nyugat-európai
mintára
készítettük,
kiválóan alkalmas névnapok, születésnapok,
egyéb családi események feljegyzésére.
Ajándéktárgyaink megvásárolhatóak szintén
a Tourinform irodában, illetve a Diási
Játékstrandon az Információs Faházban.
Egyesületi siker a II. Keszegfesztiválon
A II.Gyenesdiási Keszegfesztiválon a
Turisztikai Egyesület csapata 1.helyezést ért
el a halászléfőző versenyen. A csapat tagjai
Varga Zoltánné Marika és Suba Zoltán voltak,
akiknek ezúton is köszönjük, hogy egyesületünk
nevében részt vettek az eseményen! Az
elért eredményhez pedig gratulálunk nekik!
Tourinform nyitvatartás
Irodánk július 1-augusztus 31. között
hosszított nyitvatartással áll az érdeklődők
rendelkezésére, így hétköznapokon 9.0019.00 óráig, míg hétvégenként 9.00-13.00
óráig várjuk vendégeinket, partnereinket.
Tourinform Gyenesdiás csapata

Gyenesdiási Híradó
Varázshangok az Egészségért
Egyesület hírei
Egyesületünk ebben az évben is nagy
szeretettel várja a családokat a Gyenesdiási
Borfesztiválon!
Ingyenes programjaink július 9. péntektől
július 11. vasárnapig 17. 00-tól 20. 00-ig:
•
Kézműves játszóház:
Gipszfigura-festés, gőzöshajó-hajtogatás,
bábok készítése papírból, mandala-festés,
nyári képek készítése különféle technikákkal
•
Hangszersimogató
•
Hordódobolás
•
Hang-, rezgésterápia bemutató
különleges, gyógyító hatású hangszerekkel
•
Gyermek-játszóház
•
Öko-horgászat, „Oroszlánetetés”:
ügyességi játékok nagyobbaknak
•
Társasjátékok
Varázshangok
Zenebölcsi
augusztusban Gyenesdiáson!

2010. július
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indul

A 40 perces foglalkozásunk alapja a magyar
gyermekdal és mondókakincs, melyeken
keresztül fejlődik a gyerekek mozgáskészsége,
beszédkészsége, zenei anyanyelve. A zenei
érdeklődés felkeltése mellett célunk a
személyiség fejlesztése. Az énekes játékok,
az új dalok és mondókák megismertetik
a gyerekeket az együtt éneklés, zenélés
örömével. A zenebölcsinkben az édesanyák
maguk dúdolnak, énekelnek gyermekeiknek,

Sport
Befejeződött a 2009/2010-es labdarúgó
bajnokság. Csapatunk a Gyenesdiás Kinizsi
SK a megyei II. osztály északi csoportjában
szerepelt dicséretes teljesítménnyel. Négy
helyet javítottak tavalyi eredményükön és
idén a hetedikként fejezték be a küzdelmeket.
Visszatekintve a mérkőzésekre sok szép
pillanatra emlékezhetünk a győzelmek mellett

így is erősítve az anya-gyermek közötti
kötődést. A karonülő gyerekek édesanyjuk
óvó kezében figyelve, a már járó, szaladó
gyerekek
pedig
mozgásigényüknek
megfelelően egyedül is táncoltathatják a macit,
lovacskázhatnak, vagy akár táncolhatnak is.
Lehetőséget nyújtunk még a hangszerekkel
való ismerkedésre is, mely nagy örömet ad a
kicsiknek és a szülőnek is. Az itt megtapasztalt
érzések szorosan beépülnek a gyerekek
személyiségének egészébe, így az ismeretek
elsajátítása mellett az érzelmi intelligenciájuk
is gazdagítható.
A
foglalkozásokat
Kőhalmi
Ági
zenepedagógus, zeneterapeuta tartja.
További információ:
Tel.:+3630/339-1959
E-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
Web: www.varazshang.hu
Egyházközségi hírek
Meghívó!
Szeretettel meghívjuk Önt, Családját
és
Barátait
a
vonyarcvashegyi
Fénykereszt és Keresztút felszentelésére,
melynek
tervezett
időpontja:
2010. július 18-a (vasárnap) 16.30 óra.
Ha a kivitelezési munkálatokat, vagy a
szentelési szertartásokat az időjárás hátráltatja,
abban az esetben új időpontot tűzünk ki.
Gyülekezés:Vonyarcvashegyen a Batsányi
akadtak olyan döntetlenek és vereségek, amik
elkerülhetőek lettek volna. Így bizony bent
maradt még egy-két pont a bajnokságban,
amit talán jövőre kivesznek Durgó Miklós
irányításával a fiúk és akkor dobogó közelében
végezhetnek.
Szépen menetelt a tartalék csapat is,
ötödikek lettek négy büntető pont levonásával.
Sajnos kevés a 19 évnél fiatalabb játékos és ez
sok fejtörést okozott hétről-hétre az edzőnek,
hogyan állítsa fel a játékosokat, hogy mind
két csapatunk a legjobb formában legyen és
az előírásoknak is megfeleljenek. Tavasszal
elkezdődött a serdülő csapat
szervezése és sok kisgyerek
jelent meg az edzéseken. Rájuk
azonban még várni kell egy kicsit,
így örömmel fogad a labdarúgó
csapat minden fiatalt, aki játszani
szeretne gyenesdiási mezben
hétvégeken a községünkért.
Góth Imre
Közelharc a sárgamezes
Várvölgyiek kapuja előtt

utca felől, a keresztút első állomásánál.
(Kitaibel-kilátóhoz
vezető
útvonalon.)
A szertartásokat Deák Ákos plébános szervezi.
A szenteléseket és a hálaadó szentmisét a
jelenlévő papok végzik. A hálaadó szentmise
a fénykereszt alatt lévő bányagödör területén,
kb. 19.00-kor kezdődik.
Nagy Zoltán és családja
***
A Keresztény Értelmiségiek Szervezete,
a Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Kör
keszthelyi szervezetei hetedik éve fogadnak
moldvai csángó gyerekeket nyári, 7-10
napos balatoni nyaralásra. Nagyon fontos ez
az akció a kb 80 ezer fős, Kárpát-medencén
kívüli, még magyarul beszélő katolikus
népesség magyar identitása megőrzésére,
hogy
a
szegénységükből
kiszakítva
megtapasztalják az „anyanemzet” figyelmét,
segítő szándékát. A gyerekek településünkön
töltöttek egy napot, lövészeten voltak Keczeli
Zoltán sokadik éve tartó közreműködésefelajánlása révén, voltak a Kalandparkban, a
Klubkönyvtárban kézműves foglalkozáson és
rovásírás bemutatón.
A szervezők köszönetet mondanak
felsoroltaknak, valamint a Komáromypékségnek (a kapott sok finom süteményért,
kenyérért, pogácsáért) és természetesen
azoknak a szülőknek, akik vállalták
1-2 gyermek elhelyezését, a programok
szervezését, lebonyolítását.

MAMS ORSZÁGOS

TRIAL MOTOR BAJNOKSÁG
KESZTHELY-GYENESDIÁS

Helyszín : Gyenesdiás
Kavicsbánya . A keszthelyi McDonald’s tól 1 km - re
Megközelíthető a gyenesdiási önkormányzat
mögötti útról
Bemutató verseny: július 3-án 13:00-tól
Bajnokság és kupa: július 4-én 10:00 - tól
Belépés: ingyenes !!!
Koordináták : N 46°46’42,31”
E 17°17 ’28,55”
Szervező.: First Section Trial Team
Infó.: www.trial.sokoldal.hu
Szombaton a futamok után : Hegyi felfutó
és tesztmotorozás.
Este BÁNYA buli 20 órától
Helyszínen : Külön versenyzői parkoló, büfé,
kirándulási és túrázási lehetőség, sátrazás
Támogatók : First Section Trial Team, Gas
Gas, Hebo, Ipone, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzat, trialsport.hu, Liftsystem kft,
Helikon Rádió, masineria.hu, Pémermotor,
Szuperinfó

Gyenesdiási Híradó
Diás története 5.
Az egykori Diás illetve az egykori Gyenes
területén feltárt két avar kori temetőből
előkerült leletek bizonyítják, hogy az avar
birodalom korában (Kr.u. 568-tól a 9. század
elejéig), a mai nagyközség területe az avar
katonai vezetők és családtagjaik szálláshelye
volt. Az avar birodalom bukása a Kr.u. 790-es
években kezdődött, amikor is Nagy Károly
Frank uralkodó hadjáratot vezetett ellenük és
meghódította a Dunántúlt. Vidékünk a Kr.u.9.
században egészen a magyar honfoglalásig
(Kr.u. 895-896) a Keleti Frank Birodalom
befolyása alatt állt. A 9. század közepén a Keleti
Frank uralkodó hűbérese a Morvaországból
elűzött Pribina szláv herceg alapította meg a
mai Zalavár melletti balatoni mocsárvilág egyik
szigetén (Vársziget) Mosaburg (Mocsárvár)
erődített városát, mely fejedelemsége központja
volt. Ekkor Nyugat Dunántúlt többségében
szlovének lakták de bajor telepesek is érkeztek
Mosaburgba. Pribina, majd halála (Kr.u.861)
után fia Kocelj feladata a kereszténység
elterjesztése volt a szlávok körében, akik a Kr.u.
6. században telepedtek le a Balaton mellett az
avar birodalom alattvalóiként. Balaton szavunk
is a szláv eredetű (blato, blatno: mocsár, láp).
A honfoglaló magyar törzsek Kr. u. 900 körül
foglalták el a Dunántúlt, és felszámolták a szláv
fejedelemséget. Az Árpád-korban a Balaton
vízállása viszonylag alacsony volt – valahol

Die Geschichte von Diás 5.
Auf dem Gebiet von ehemaligen Diás und
ehemaligen Gyenes freigelegten zwei große
Friedhöfe aus der Zeit des awarischen reiches
(ab 568 n. Chr. bis anfangs des 9. Jahrhundert)
beweisen das auf dem Gebiet von heutigen
Gyenesdiás awarischen Militärführer und
Ihre Familien sich niedergelassen haben.
Der Sturz des awarischen Reiches begann
um 790 n. Chr. als Karl der Große der
Fränkische Herrscher ein Heereszug gegen
die Awaren führte und Transdanubien
eroberte. Ab anfangs des 9. Jahrhunderts
bis zur ungarischen Landnahme (895896 n. Chr.) kam das Gebiet des einstigen
römischen Pannoniens unter dem Einfluss
des karolingischen Reiches. Mitte des 9.
Jahrhunderts gründete der aus Mähren
vertrieben slawische Fürst Pribina als Vasall
des Osts Fränkischen Herrschers in der
Nähe des Heutigen Zalavár im Sumpfgebiet
des Plattensees auf einen Insel (Vársziget
-Burginsel) Mosaburg eine befestigte Stadt,
die das Zentrum des Fürstentums wurde.
Um diese Zeit lebten Slowenen in WestTransdanubien aber auch Bayerischen
Siedler haben Mosaburg mitgegründet. Die
Aufgabe von Pribina und nach seinen Tode
(861 n. Chr.) seinen Sohnes Kocelj wurde
der Verbreitung des Christentums unter den
Slawen, die im 6. Jahrhundert n. Chr. als
Untertanen des awarischen Reiches sich
am Balaton (Plattensee) sich niedergelassen
haben. Das Wort Balaton hat slawischen
Ursprungs (Blato, Blatno bedeutet Sumpfiges
stehendes Gewässer). Die ungarischen
Stämme eroberten um 900 n. Chr.
Transdanubien und so ging das slawische
Fürstentum zugrunde. Das Wasserspiegel
von Balaton war in der so genannte
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a mai szint közelében lehetett a tó vízszintje
–ezért a letelepedő magyarok a Keszthelyihegység Balatonig nyúló lankás lábainál találtak
szállásterületet maguknak. Árpád házi I. Szent
István királyunk alapította Zala vármegyét a 10.
század elején melynek központja az egykori
Mosaburg lett. A diási Fisz-kút (Fűz-kút)
környékén, a felszínen gyűjtött 11-12. századi és
jellegtelen középkori cseréptöredékek alapján
feltételezhető hogy az írott forrásokban, első
ízben 1341-ben szereplő Diás falu itt terült el,
és már a kora Árpád –kortól kezdődően lakott
volt. A mai Gyenesdiás nagyközség területén
a középkorban két önálló település is létezett:
Falud és Diás. Falud kőből épült templomát
1333-ban említik először, a 13. században
épülhetett, de lehetséges, hogy már a 11.
században is állt, mert a templom közelében
-mely akár a település a török háborúk idején
elpusztult -1990-ben egy 11. századi sírt
tártak fel a Balatoni Múzeum munkatársai.
Sajnos egyik település esetében sem maradt
fenn írott forrás az Árpád-korból. Diást egy
Anjou-kori 1341. november 25-én keltezett
káptalani oklevélben említik először, mint a
Lőrinte nemzetség birtokát. A nemzetségnek
több Veszprém és Zala vármegyei birtoka volt,
a veszprémi káptalan előtt birtokaik egymás
közötti felosztásáról intézkedtek. A Diási
benépesített birtok Lőrinte fia Beke mesternek
lett a tulajdona, akárcsak Egregy és Sénye is. Az
oklevélen „Gyas” formában írták le Diás nevét,

mely ősi benépesített birtoka volt a Lőrinte
nemzetségnek. A 15. századtól állandósult
a „Dyas” alak, a 17. században pedig már
előfordul a „Dias” írásmód is. A név diófákra
utal, egykor a szőlőhegyek alsó és felső részére
gyümölcsfákat ültettek, a szőlőhegy alsó részét
gyakran „szilvásnak”, a felsőrészét pedig
„divós”-nak azaz diósnak nevezték. Diás nevét
a szőlők felső végén lévő diófákkal benőtt
kaszálókról kapta. Diás Árpád kori birtokosai
feltehetően a Lőrinte nemzetségből származtak.
A Lőrinte nemzetség első ismert tagja a 12.
század második felében élt Joachim volt, 1199ben Imre király „miles”-e, azaz vitéze volt,
végrendeletében összes birtokát a veszprémi
káptalanra hagyta. Diás és Egregy azonban
megmaradt a Lőrinte nemzetségből származó
családok és rokonságuk kezén. A Lőrinte
nemzetség, hasonlóan a többi Árpád-kori
úgynevezett úri nemzetséghez, a 14. század
során egyre inkább egymással rokonságban álló,
de különálló családra bomlott. A családok még
emlékeztek közös nemzetségi származásukra,
de már saját érdekeiket képviselték. A
birtokok kezdetben egy-egy család kezén
voltak, azonban a sorozatos osztozkodások és
házasságok révén egyre több birtokosuk lett.
A Lőrinte nemzetségből származó családok
és rokonságuk ragaszkodtak ősi birtokaikhoz,
így Diás és Egregy a későbbi időkben is
leszármazottaik birtokában volt. (Folyt. köv.)
Bálint Ferenc

Árpáden-Zeiten (Zeit des Alten ungarische
Herrscherdynastie von Staatsgründung um
1000 bis 1301) relativ niedrig, etwa auf
dem Höhe des heutigen Niveaus, so ließen
sich die Landnehmende Ungarn (Magyaren)
am Balaton an sanft hügeligen Ausläufern
des Keszthelyer- Gebirge nieder. Der
erste Ungarische König Stephan der I. der
Heilige der als Staatsgründer verehrt wird
gründete das Burgkomitat Zala anfangs des
10. Jahrhunderts, das Zentrum des Komitates
wurde das ehemalige Mosaburg. Am Fiszkút (Weidenbrunnen) an der Oberfläche,
entdeckte mittelalterliche Keramik aus
dem 11-12. Jahrhundert so kann man es
feststellen, dass das im schriftliche Quellen,
zum ersten Mal im Jahre 1341 erwähnte
Dorf Diás erstreckte sich auf diesen Gebiet,
und es schon ab dem früheren ÁrpádenZeiten bewohnt wurde. Auf dem Gebiet von
Heutigen Gyenesdiás gab es zwei getrennte
Siedlungen im Mittelalter: Falud und Diás.
Die aus Steinen gebaute Kirche von Falud
wurde erstmals in 1333 schriftlich erwähnt,
die Kirche wurde wahrscheinlich im 13
Jahrhundert erbaut, aber es ist möglich das
es im 11 Jahrhundert erbaut wurde, weil
in der Nähe der einstiegen Kirche die samt
das Dorf Falud während der Türkenkriege
zerstört wurde in 1990 ein Grab aus der 11
Jahrhundert freigelegt wurde. Leider sind
keine schriftlichen Aufzeichnungen über
die beiden Siedlungen Diás und Falud aus
der Árpáden-Zeit erhalten geblieben. Diás
wurde zum ersten Mal in 1341.am 25.
November in einen Dokument ausgestellt
von dem Kapitel von Veszprém als das
Eigentum der Sippe von Lőrinte erwähnt.
Die Lőrinte Gattung hatte mehrere Güter
in dem Burgkomitaten Zala und Veszprém
gehabt, vor dem Kapitel von Veszprém

haben die ihre Güter unter sich aufgeteilt.
Das bevölkerte Gut von Diás kam in den
Besitz von Herrn Beke Sohn von Lőrinte wie
auch das Gut von Sényő und Egregy ebenso.
In Dokument wurde der Name von Diás als
„Gyas“ geschrieben, Diás wurde damals als
Domäne der Lőrinte Sippe erwähnt. Im 15
Jahrhunderts, kam die Schreibweise „Dyas“
vor, ab dem 17 Jahrhunderts der „Diás“
Schreibweise wird üblich in Dokumenten.
Der Name bezieht sich auf Walnussbäume,
am unteren und oberen Teil der Weingärten
wurden früher Obstbäume angepflanzt, am
unteren Teil der Weinberg wurde nach dem
Pflaumenbäume benannt als "szilvás", das
oberen Teil nach der Walnuss bäume (Dió)
oft als "Divós" benannt. Diás hatte sein Name
am oberen Ende der Weingärten erhalten die
mit Walnussbäumen bepflanzt wurde. In
den Árpáden-Zeiten stammten die Besitzer
von Diás wahrscheinlich aus der Lőrinte
Gattung. Der erste bekannte Vertreter der
Gattung Lőrinte war Joachim der im 1199
als Ritter von König Imre erwähnt wurde,
in seinem Testament hatte sein ganzes
Vermögen das Kapitel von Veszprém geerbt.
Diás und Egregy blieb aber im besitz der aus
der Lőrinte Gattung stammende Familien.
Die Lőrinte Gattung, ähnlich wie andere
Gattungen die aus den Árpáden-Zeiten
stammten teilten sich im 14 Jahrhunderts in
einzelne Familien. Die Familien erinnerten
sich noch an ihren gemeinsamen Ursprung,
aber die haben ihre eigenen Interessen
vertreten. Die Güter waren anfangs im
besitz von einzelne Familien, aber mit der
Zeit haben die mehrere Besitzer gehabt. Diás
und Egregy ist aber für lange Zeit im Besitz
der aus der Lőrinte Gattung stammende
Familien und Ihre Verwandtschaft geblieben.
(Fortsetzung Folgt.)
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A Polgármesteri Hivatal
közleményei
Idén ősszel sor kerül Gyenesdiás két
összefüggő területén a csapadékvíz elvezetés
beruházásra. Ahogy korábbi számunkban
már írtunk róla, e feladatra önkormányzatunk
159 millió forint pályázati támogatást
nyert. A támogatott projekt a földmunkák,
csővezetékek fektetése munkálatai mellett
természetesen tartalmazza az érintett
útburkolatok részleges helyreállítását, mely
korántsem tekinthető végleges állapotnak,
holott az érintett utcákban így gyakorlatilag
minden úttest alatti közművezeték el
volna helyezve, a későbbiekben nem kell
számítani a lefolyó esővíz rongáló hatására
(hiszen csatornahálózatba vezetjük) sőt
önkormányzatunk, illetve polgármesterünk
bíztató tárgyalásokat folytat az ivóvízszolgáltatóval – a csőtörésekkel gyakran
érintett utcákban – az ivóvíz gerincvezeték
cseréje ügyében. Célszerű lenne ezekben
az utcákban végleges aszfaltburkolatot
megépíteni,
ehhez
azonban
az
önkormányzatnak nincs meg a megfelelő
anyagi forrása. Korábban gyakorlat volt
az utcaaszfaltozások finanszírozásában az
érdekeltek hozzájárulása - ahol a lakók
letették az aszfaltozás költségei 50 %-át,
ott a másik 50 %-ot az önkormányzat
hozzátette. Ez a gyakorlat megszakadt,
hiszen az elmúlt évek utcaburkolási (TEUT)
pályázati konstrukciójába nehezen lett volna
illeszthető. A lakossági hozzájárulást úgy
adhatnánk hozzá a beruházás forrásaihoz,
hogy az érintett utcák lakói közműtársulást
hoznának létre – a szennyvízcsatorna
beruházáshoz hasonlóan - , megfelelő
szervezettség esetén – az érintett ingatlanok
2/3-a akaratával a többi – akár üres, akár
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is előírná a hozzájárulást. E hozzájárulást
5 év alatt kell megfizetni. A beruházáshoz
államilag támogatott – kamattámogatásos
- kölcsönként kapja azt meg a beruházó
önkormányzat.
A részletesebb tudnivalók megismertetése
céljából a Polgármesteri Hivatal lakossági
fórumot hív össze az őszi időszakban,
azonban szükséges lenne olyan aktív
„utcabizalmik” közreműködére, akik saját
utcájukban igyekeznek a hozzájáruló
nyilatkozatokat begyűjteni.
A csapadékvíz építéssel érintett utcák, ahol
az építés után aszfaltozás válik szükségessé:
- Meleghegyi u., a Faludi kereszteződéstől a
Cseresznyés utcáig
- Bem utca a Diótörő kereszteződéstől
- Cseresznyés utca

Közösen tervezzük
Gyenesdiás jövőjét!
Gyenesdiás
Önkormányzata
számára
különösen fontos, hogy a nagyközség ne csak
turisták számára legyen vonzó úti cél, hanem a
település lakói is jól érezzék magukat, szívesen
éljenek itt. Ahhoz, hogy a nagyközség az év
minden szakaszában élhető hely legyen, még
több versenyképes és egyedi szolgáltatásra,
mindenki
számára
elengedhetetlen
fejlesztésekre, a munkalehetőségek növelésére
van szükség.
Ebből a célból az önkormányzat
településfejlesztési stratégia készítésével
szeretné hosszú távon megalapozni a
település jövőjét, kiszámíthatóvá tenni
turizmusgazdaságát. A nagyközség vezetése
a szakmai stratégiai anyag elkészítésével
a REevolutio Consulting tanácsadó céget
bízta meg. Már elkészült egy helyzetelemző
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munkarész, amely részletesen feltárja és
bemutatja a település jelenlegi helyzetét,
annak adottságait, lehetőségeit. A nagyközség
jövőképének megteremtésében kiemelten
fontos a térségi együttműködés, egy egységes
nyugat-balatoni arculat kialakítása mellett
a Pannon táj értékére alapozott speciális
termék kifejlesztése is.
A közös munka során a helyiek
véleményének
megismerése
is
elengedhetetlen, hiszen csak akkor lehet
sikeres a nagyközség fejlesztése, ha az az ott
élők igényeinek figyelembevételével történik.
Éppen ezért a REevolutio munkatársai a helyi
rendezvényeken kérdezik meg a gyenesiek
véleményét. A június 19-én megrendezett II.
Keszegfesztiválon és a IX.STIHL Országos
Fakitermelő Bajnokságon számos ember
mondhatta el elképzeléseit, gondolatait a
településről. A válaszokból megtudhattuk, az
itt élők számára nagyon fontos a természeti
értékek megőrzése, a Pannon tájat és a Balatont
tartják a nagyközség legfőbb vonzerejének.
Úgy vélik Gyenesdiás ideális lakóhely
családbarát szolgáltatásokkal, kiemelt előnye
a nyugodt, barátságos légkör. A jövőben
fontosnak tartják a környező településekkel
való jelenleginél sikeresebb együttműködést,
a gazdasági élet, a közlekedés és helyi
megélhetési lehetőségek javítását. Sokan
hasznosnak látnák a turisták számára kínált
szolgáltatáskínálat bővítését például a téli
Balaton megismertetését az ide látogatókkal.
A kérdőívezés és a helyi vélemények
megismerése folytatódik, július 8-án a
Gyenesdiási Bornapok megnyitójának napján
találkozhatnak legközelebb a REevolutio
Consulting munkatársaival. A munka
eredményeiről
hamarosan
Gyenesdiás
honlapján is tájékozódhatnak.
***
Árvízkárosult gyerekek Gyenesdiáson
Észak-Magyarországról, Felsőzsolcáról és
Hernádszentandrásról összesen 48 gyermek
Borgátán tölt 7 napot, melynek során
balatoni élményekben is részesülnek. Július
8-án Gyenesdiás önkormányzata jóvoltából
strandolás szerepel a programjukban, majd a
bátrabbakat a Spiderland Kalandparkba várják,
hogy kipróbálják magukat a kötélpályákon.
Vendéglátásukról a Vadóctanya Ifjúsági szálló
gondoskodik.
Indulás előtt még a Gyenesdiási Bornapok
nyitórendezvényén vesznek részt. A gyerekcsoport nyaralása komoly összefogás
révén jöhet létre, melyért külön köszönet:
Borgáta és Gyenesdiás Önkormányzatának,
a gyenesdiási Vadóctanya Ifjúsági Szállónak
és a Spiderland Kalandparknak, Borgáta
Forrás Kft-nek, Vasi Viz-nek, továbbá
számos vállalkozónak és magánembernek,
akik
ebédekkel,
kirándulásokkal
támogatják a gyerekek nyaralását.
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

30/266-8930

Naponta friss magyar prímőr
zöldségek teljes választéka kapható!

Unicum 0,5 l .... 1.990 Ft/ü (3.980 Ft/l)
Arany Ászok 0,5 l üveges.....................
................................ 159 Ft/ü (318 Ft/l)
Dreher 0,5 l dobozos.............................
................................ 179 Ft/ü (358 Ft/l)

2010.07.01-től a készlet erejéig

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Zöldség, gyümölcs teljes választék
magyar termelőktől.
Vinotéka ajánlata

Szekszárdi, Villányi vörösborok
Balaton felvidéki,
Keszthelyi fehérborok
magyar nemesítésű szőlőfajtákból
Rosália, Cserszegi fűszeres száraz,
Georgikon muskotály félédes
borok kaphatók.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Bertáné Iker Mónika
virágkötő
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Apróhirdetés
Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben,
Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás+garázs+1 cserszegtomaji új ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő
úttól felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, hőszigetelt
üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan csomagolásban,
kedvező áron eladó. 70/319-4148

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

Naponta friss kecsketej,- túró és sajt eladó Gyenesdiáson a
József A. u. 5. sz. alatt. Érdeklődni: 83 316-038, vagy a 30
9 012 424-es számon lehet. Minden csütörtökön 10 órától
állatsimogató programmal várom az érdeklődőket.

Tel: 70/235-36-05

Szakképzett ápolónő idősek és betegek gondozását vállalná
Keszthely és vonzáskörzetében. Takarítás is érdekel. Tel:
06/20/543-22-66

iker.virag@freemail.hu

T.J. terv Építész tervezőiroda

Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők
felújítása, bádogozás, párkányfestés,
palatetők bontás nélküli felújítása,
csatorna tisztítása, laposkövezés.
Faházak, fagarázsok készítése.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.
Érdeklődni:
+36-30/607-9468

Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163
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